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SYNLAB Lietuva UAB rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, 

naudojame ir saugome savo Bendrovėje. 

 

1. KAIP TURĖČIAU SKAITYTI ŠIĄ PRIVATUMO POLITIKĄ? 

 

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir 

saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, 

mūsų duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikoje 

13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia 

mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje. 

 

2. KAS YRA ATSAKINGAS UŽ MANO INFORMACIJOS APSAUGĄ?  

 

Mes esame: SYNLAB Lietuva UAB; 

Mūsų įmonės kodas yra: 125375183; 

Mūsų adresas: Kalvarijų g. 137A-15, Vilnius; 

El. pašto adresas: info@synlab.lt. 

 

3. KODĖL RENKATE INFORMACIJĄ APIE MANE? 

 

Jūs užpildėte ir pateikėte Mums paraišką (anketą) dalyvauti Mūsų organizuojamoje akcijoje, loterijoje, ar 

konkurse, t.y. sudarėte su Mumis akcijos, loterijos ar konkurso sutartį (Civilinio kodekso 6.244 str. 2 d.). 

Taip pat, mes turime teisės aktų mokesčių, apskaitos ir kitose srityje nustatytas teisines pareigas, siejamas 

su informacija apie su fiziniais asmenimis sudarytas sutartis. Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti 

ir saugoti informaciją apie Jus.  

 

Atkreipiame dėmesį, kad siekdami reklamuoti savo prekes ir paslaugas, taip pat, galime prašyti Jūsų 

sutikimo tai daryti, siunčiant reklamą Jūsų nurodytu el. pašto adresu.  

 

4. KOKIĄ INFORMACIJĄ RENKATE, NAUDOJATE IR SAUGOJATE APIE MANE?  

 

Siekdami dalyvauti Mūsų organizuojamoje akcijoje, loterijoje ar konkurse (t.y. sudaryti ir vykdyti 

atitinkamą sutartį su Mumis) Jūs privalote pateikti šią informaciją: 

▪ identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė ir pan.); 

▪ kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.); 

▪ kita informacija, reikalinga dalyvavimui akcijoje, loterijoje ar konkurse pagal atitinkamos akcijos, 

loterijos ar konkurso sąlygas. 

 

Negavę iš Jūsų reikalingos informacijos, Mes negalėsime leisti Jums dalyvauti atitinkamoje akcijoje, 

loterijoje ar konkurse. 
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Organizuojant atitinkamą akciją, loteriją ar konkursą Jūsų laimėjimo atveju Mes taip pat tvarkysime 

duomenis apie Jūsų laimėtą prizą. 

 

5. KOKIĄ INFORMACIJĄ TURĖČIAU JUMS PATEIKTI IR KODĖL? 

 

Mes apie Jus nerenkame jokios informacijos iš kitų šaltinių. 

 

6. KOKS YRA TEISINIS INFORMACIJOS APIE MANE RINKIMO PAGRINDAS? 

 

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga: 

• Jūs davėte sutikima rinkodaros turinio siuntimui Jūsų nurodytu el. pašto adresu (GDPR 6 str. 1 d. a 

p.); 

• sutarčiai su Jumis sudaryti bei vykdyti (GDPR 6 str. 1 d. b p.); 

• teisinėms prievolėms mokesčių, apskaitos ir kitose srityse įvykdyti (GDPR 6 str. 1 d. c p.). 

 

7. AR JŪS RENKATE JAUTRIĄ INFORMACIJA APIE MANE? 

 

Jautri informacija apie Jus nėra renkama. 

 

8. AR VYKDOTE AUTOMATINĮ SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ AR PROFILIAVIMĄ PAGAL 

INFORMACIJĄ APIE MANE? 

 

Jūs nesate profiliuojamas. Akcijoje, loterijoje ar konkurse gali būti naudojamos informacinės technologijos, 

kurios automatiškai pagal atitinkamos akcijos, loterijos ar konkurso kriterijus arba atsitiktinai nustatys 

laimėtojus bei jiems tenkančius prizus. 

 

9. AR DALINATĖS MANO INFORMACIJA SU KITAIS SUBJEKTAIS? 

 

Informacija apie Jus gali būti perduodama: 

• valstybės ar vietos savivaldoms institucijoms (pvz.: Valstybinei mokesčių inspekcijai ar pan.), tais 

atvejais ir ta apimtimi, kaip tai numatyta teisės aktuose; 

• mūsų paslaugų teikėjams, pvz.: buhalterinės apskaitos, rinkodaros, informacines, komunikacines, 

verslo valdymo sistemų paslaugas teikiančios bendrovės, prisiimančios teisės aktų numatytus 

įsipareigojimus duomenų apsaugos srityje, dėl duomenų saugumo ir konfidencialumo; 

• klientams, tiekėjams, partneriams ir pan., kai tai reikalinga sutarčiai įvykdyti, t.y. akcijai, loterijai 

ar konkursui organizuoti, prizui pristatyti ir pan.; 

• auditus ar patikrinimus atliekančioms viešosioms ar privačioms įmonėms, prisiimančioms 

įsipareigojimus dėl informacijos neatskleidimo. 
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10. AR DALINATĖS MANO INFORMACIJA SU SUBJEKTAIS, ESANČIAIS UŽ EUROPOS 

EKONOMINĖS ERDVĖS (EUROPOS EKONOMINĘ ERDVĘ SUDARO VISOS ES 

VALSTYBĖS NARĖS BEI NORVEGIJA, ISLANDIJA, LICHTENŠTEINAS) RIBŲ?  

 

Informacija apie Jus už Europos ekonominės erdvės ribų nėra perduodama. 

 

11. KIEK LAIKO SAUGOTE INFORMACIJĄ APIE MANE? 

 

Informaciją apie Jus saugome tris mėnesius atitinkamai akcijai, loterijai ar konkursui pasibaigus. 

 

Jei davėte sutikimą mūsų prekių ir paslaugų reklamų siuntimui Jūsų nurodytu el. pašto adresų, Jūsų vardą, 

pavardę ir el. pašto adresą saugosime iki šio sutikimo atšaukimo. 

 

12. KOKIŲ VEIKSMŲ GALIU IMTIS DĖL SAVO INFORMACIJOS JŪSŲ BENDROVĖJE? 

 

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną, kaip tai 

nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir 

išimtys. 

 

• Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus; 

• Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus; 

• Pateikti prašymą ištrinti be teisinio pagrindo turimą informaciją apie Jus; 

• Pateikti prašymą apriboti prieigą prie be teisinio pagrindo turimos informacijos apie Jus ar 

jos ištrynimą; 

• Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje; 

• Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis; 

• Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; 

• Bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. 

 

13. KAIP GALITE MAN PADĖTI? 

 

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir 

saugome duomenis apie Jus, mūsų Duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti. Jei Jums 

reikalinga jo pagalba, prašome kreiptis el. paštu synlab@dat.lt.    

____________________________________________________ 

 

 


